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Abstract 

Background and Aim: Due to their occupational nature, dentists may be prone to musculoskeletal disorders in 

the upper body. The aim of the present study was to study of musculoskeletal disorders of the cervical spine and upper 

extremity in dentists with a review approach. 
Material and Methods: In this review article, an attempt was made to collect studies conducted on the subject 

of research from 2000 to June 2021. The websites Google Scholar, PubMed, Science Direct, SID, ISC and Magiran 

were used and keywords related to the topic were used to search for articles.   
Results: According to the search method, 140 articles were found, which were finalized, according to the inclusion 

and exclusion criteria abstract of 45 articles. Finally, 29 articles were reported based on the full text and compliance 

with inclusion and exclusion criteria in the present study. Most studies have reported the cervical spine as the most 

common area. Other results were included more than half of Dentists experience musculoskeletal disorders, more 

among women than men, at least one disorder in the last 12 months, as well as temporary disability and lack of daily 

activities due to pain and musculoskeletal disorders. 
Conclusion: In general, the knowledge of specialist dentists about the use of protective glasses and their 

performance is better than general dentists and there is a need for further education in the field of eye injuries and the 

use of protective glasses. 

Key words: Musculoskeletal Disorders, Posture, Cervical Spine, Upper Extremity, Occupational 
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 :خالصه
عضالنی در نواحی فوقانی بدن  –معرض ابتال به اختالالت اسكلتی  پزشكان با توجه به ماهيت شغلی خود ممكن است در دندان سابقه و هدف:

پزشكان با رویكرد مروری بر  عضالنی ستون فقرات گردنی و اندام فوقانی دندان –باشند. هدف از مطالعه حاضر بررسی اختالالت اسكلتی 

 مطالعات بود.

شود. در  یآور جمع 2825تا ژوئن  2888از سال  قيموضوع تحق نهيزمشد مطالعات انجام شده در  یسع یمقاله مرور نیدر ا ها: مواد و روش

مورد استفاده قرار گرفت و از  Magiran و Google Scholar ،PubMed ،Science Direct ،SID ،ISC یها تیسا راستا وب نيهم

 .مقاالت استفاده شد یجستجو یبرا زين ضوعمرتبط با مو یها دواژهيکل

قرار  یینها یمقاله مورد بررس 42 دهيورود و خروج چك یارهايشد که با توجه به مع افتیمقاله  548ش جستجو با توجه به رو :ها افتهي

 هيمطالعات ناح شتريورود و خروج در مطالعه حاضر گزارش شدند. ب یارهايمقاله بر اساس متن کامل و انطباق با مع 25 تیگرفتند. در نها

 یبه اختالالت اسكلت در ابتال  پزشكان از دندان یمياز ن شيگزارش کردند. تجربه ب درگير ینواح نیرت عیرا به عنوان شا یردنستون فقرات گ

به  یدگيموقت و عدم رس یاز کارافتادگ نيماه گذشته و همچن 52اختالل در  کیتجربه حداقل  ،در زنان بيشتر بروز اختالالت ،یعضالن

 .بودند مورد بررسی مطالعات جیاز جمله نتا یعضالن یتدرد و اختالالت اسكل ليروزمره به دل یها تيفعال

عضالنی در دندانپزشكان ناحيه گردن بوده و حدود نيمی از دندانپزشكان ناحيه  –به نظر می رسد شایع ترین اختالالت اسكلتی : یريگ جهينت

در زنان بيش از مردان بوده و افزایش ساعات کاری گردن بوده و حدود نيمی از دندانپزشكان از اختالالت مربوط رنج می برند. شيوع این امر 

 اسكلتی اندام فوقانی دارد. -ارتباط مستقيم با بروز اختالالت عضالتی

 .پزشک دندان ،یشغل تيوضع ،یاندام فوقان ،یپاسچر، ستون فقرات گردن ،عضالنی – یاختالالت اسكلت: ها دواژهيکل

 

 مقدمه:

 یكينده اثر مكاناست که نشان ده یعادت حرکت کیپاسچر 

 یعصب یو هماهنگ یتعادل عضالن نيحس حرکت و همچن

بدن  یها بخش تيپاسچر به موقع نيهمچن (.5)است  یعضالن

اشاره دارد،  ایو پو ستایا یها تيدر موقع گریكدیدر ارتباط با 

 یدر طول عمر بر رو یو داخل یاز عوامل خارج یاريکه بس

 ندیفرآ یر در افراد در طپاسچ کیوقوع  (.2) گذارند یاثر م آن

 ستادنیمتداول نشستن، ا یها تيخود شامل وضع یريادگی

 یبدن یها تيوضع نيو همچن رديگ یرفتن شكل م و راه

 رديگ یکار و خانه به خود م یها طيمختلف که در مح

 (.2)قرار دهد  ريپاسچر فرد را به مرور زمان تحت تأث تواند یم

 از  ژهیمختلف به و یها تيقرار گرفتن در وضع یبه عبارت

قرار  یجسم راتييفرد را در معرض تغ تواند یم یزمان کودک

  شود یپاسچر فرد م یريگ دهد که به مرور زمان موجب شكل

 

است که  یعضالن یتعادل اسكلت تيپاسچر مناسب وضع (.5)

  یکل رطو  به (.4)فشار به بدن است  ایشامل حداقل استرس 

 ریسا تيبر فعال یهم سالمتشاخص م کیپاسچر به عنوان 

هرگونه  نیبنابرا(. 2) گذارد یم ريبدن تأث یها ستميها و س اندام

پاسچر  یبر هم خوردن راستا ای رييباعث تغ تواند یم رييتغ

منجر به  فيپاسچر ضع ای یعضالن یشود. اختالالت اسكلت

 یاستخوان یمفاصل، عضالت و ساختارها یاسترس بر رو

مدت منجر به تجمع فشار  یسب طوالننامنا تي. وضعشود یم

 تواند یپاسچر غلط بدن م (.5) شود یاطراف م یدر ساختارها

و بروز  یشكل استخوان رييتغ ای یعضالن یمنجر به خستگ

 (2) .در افراد بالغ شود ها یماريب ریسا

هستند که به  یصدمات ای تيوضع ،یعضالن یاسكلت اختالالت

 ریها و سا ، غضروفها، مفاصل عضالت، اعصاب، تاندون

که در اثر فشار  شوند، یکننده وارد م یبانيپشت یساختارها

از  شيمانند استفاده ب مدت یقرار گرفتن طوالن ای یناگهان

 دیو تشد جادینامناسب ا یها تيفشار و وضع رو،يحد، ن

افراد شامل  یشغل تياختالالت مرتبط به وضع نی. اشوند یم
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هستند که در اثر  یعضالن - یاختالالت اسكلت هيکل

پرستاران،  (.3) شوند یم دیتشد ای جادیمحل کار ا یها تيفعال

هستند که  یپزشكان از جمله افراد پزشكان، جراحان و دندان

 تخود مستعد ابتال به اختالال یشغل تيبه واسطه وضع

 انيهستند. گزارش شده است که در م یعضالن یاسكلت

 نیشتريپزشكان ب ندندا ،یدهندگان خدمات بهداشت ارائه

را دارند.  یعضالن - یابتال به اختالالت اسكلت وعيش زانيم

 تيجمع اني% در م 35تا  یعضالن - یاسكلت یدردها وعيش

%  38از  شيب نيپزشكان گزارش شده است. همچن دندان

بدن مبتال به اختالل  هيناح کیاز  شيدر ب پزشكان دندان

پزشكان، همچون  داندن یشغل تيبا توجه به وضع (.4)هستند 

ها و به طور  فک، صورت، دندان ینواح یها تيوضع یبررس

نامناسب  یبدن یها تياوقات وضع شتريجمجمه، در ب یکل

عامل موجب  نیکه ا رنديگ یرا به خود م مدت یطوالن

ابتال به  یافراد برا نیاز مستعدتر یكیبه  اآنه شود یم

 لیتبد یغلش تياز وضع یناش یعضالن - یاختالالت اسكلت

 (0) .شوند 

و در طول  ماريب نهیمعا یپزشكان در ط معمول دندان پاسچر

با خم شدن بدن به جلو همراه با سر و گردن  ها تيفعال

 که یبهتر، در حال دیبه د افتنیدست  یبرا افتهیچرخش 

. باشد یم شوند، ینم تیبازوها باال آمده و به طور کامل حما

 یالنعض - یاختالالت اسكلت از یناش عیعالئم شا نیشتريب

مفاصل،  یسفت ،یحس یب ،یدرد، خستگ ،یپزشك در دندان

عدم شناخت درست  (.3) باشد یدرد شانه، دست و مچ دست م

کم تحرك، الزامات  یبدن، سبک زندگ حياز پاسچر صح

کاهش  ،یجسمان یمفصل، کاهش آمادگ یسفت ،یشغل

و  یمرکز هيناح فيثبات ضع ،یقدرت، ضعف عضالن

بروز  عیاز عوامل شا فيضع کيگونومبا ار یکار یها ستگاهیا

مختلف هستند  یها تيدر جمع عضالنی – یاختالالت اسكلت
با مشكالت مرتبط، مانند  رياخ یها اختالالت در سال نیا (.2)

مختلف بدن، همراه بوده است.  یدر نواح افتهی شیدرد افزا

روزمره  یدر زندگ یور ممكن باعث کاهش بهره راتييتغ نیا

پاسچر غلط، در صورت اصالح نشدن،  (.5)دشو یشغل ایو 

تنفس  ،یاسترس، مشكالت گوارش ،یمنجر به افسردگ

 ی. به طورکل(58) شود یم یتنش یکمردرد و سردردها ف،يضع

 یدر ساختارها یجد راتييعضله باعث تغ کیکوتاه شدن 

 گریتمام عضالت د تیکه در نها شود، یمجاور م یاستخوان

دچار  زيدر ارتباط هستند ن یخواناست یساختارها نیبا اکه 

 یشغل یها یژگیبا توجه به و (5).شوند یم یراتييتغ

 طیاتخاذ پاسچر متناسب با شرا نيپزشكان و همچن دندان

در  عضالنی – یاختالالت اسكلت نیشتريب رود یآنها انتظار م

و سر و گردن رخ  یاندام فوقان یدر نواح ها تيجمع نیا

مطالعات صورت  ییو شناسا یبررس تيد. با توجه به اهمدهن

 یعضالن - یاختالالت اسكلت وعيش یبررس نهيگرفته در زم

 یالزم برا نهيشيپزشكان جهت کسب اطالعات و پ در دندان

و اصالح  یريشگيبه منظور پ ینیتمر یها یزیر برنامه

 یمطالعه با هدف بررس نیدچار اختالل، ا یها تيوضع

و اندام  یستون فقرات گردن یعضالن - یسكلتاختالالت ا

مطالعات انجام شده است تا در  ریپزشكان در سا دندان یفوقان

شده حاصل  یبند با استفاده از اطالعات جمع نيمحقق ندهیآ

 یزیر موجود را طرح یها تيمتناسب با وضع یها از آن برنامه

 کنند.

 

 ها مواد و روش

ای انجام شده در زمينه ه در این مطالعه سعی شد تا پژوهش

در  در نواحی سر و گردن و اندام فوقانی پزشكان پاسچر دندان

 2825الی  2888های اخير به ویژه از سال  طی سال

آوری شود. این مقاالت از طریق جستجوی در منابع  جمع

تخصصی انگليسی و فارسی  های الكترونيكی در پایگاه
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Google Scholar ،Science Direct ،PubMed ،

(، پایگاه اطالعات علمی Magiranپایگاه مجالت کشور )

( و پایگاه استنادی علوم جهان اسالم SIDجهاد دانشگاهی )

(ISC .انجام شد ) جهت جستجو انگليسی واژگان کليدی

 ,musculoskeletal injuries شامل موارد

musculoskeletal disorders, posture, working 

positions, neck pain, shoulder pain, wrist 

pain, elbow pain, Dentists  و فارسی شامل

عضالنی،  –عضالنی، اختالالت اسكلتی  –های اسكلتی  آسيب

پاسچر، وضعيت شغلی، گردن درد، درد شانه، درد مچ دست، 

 پزشكان بودند. درد آرنج و دندان

 سپس و الكترونيكی های شيوه به ابتدا در جستجوی مقاالت

 ه ای  پایگ اه  در ش ده  چاپ مقاالت ميان از تیدس طریق به

 شد. انجام مذکور

ب دین   ش ده  انتخاب مقاالت برای به پژوهش ورود معيارهای

باش ند؛ م تن    انگليسی و ی ا فارس ی   زبان باشند: به شكل می

 علم ی  نش ریات  کامل مقاله در دس ترس باش د؛ ح داقل در   

بررسی شيوع اخ تالالت   مورد درباشند؛  شده چاپ پژوهشی

پزش كان   عضالنی و یا پاس چر در جمعي ت دن دان    -اسكلتی 

 .پژوهش صورت گرفته باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

اخ تالالت  معيار خروج از پژوهش نيز شامل مطالعاتی بود که 

را بررسی نكرده  پزشكان عضالنی و یا پاسچر دندان -اسكلتی 

های پيش گيری و ی ا توانبخش ی و درم ان      و به بررسی برنامه

 دند.پرداخته بو آنها

مقال ه   548ه ای م ذکور، تع داد     وجو در پایگاه پس از جست

یافت شد که پس از بررسی عنوان و چكيده مطالعات، تع داد  

و همچنين حذف م وارد تك راری،    چكيدهمقاله بر اساس  42

 صورت وجوهای جست مورد بررسی دقيق قرار گرفت. حاصل

 یتنها در و خروج از پژوهش ورود معيارهای اساس بر گرفته

 م ورد  زمين ه  در بر اساس متن کامل مقاله 25شناسایى  به

چ ه مق االت ب ا معي ار ورود و خ روج       انجاميد. چن ان  بررسی

همخوانی داشت، از نتایج آن در مطالعه مروری استفاده و در 

 شد. غير این صورت کنار گذاشته می

 

 ها يافته

ارائه  5نتایج حاصل از مطالعات پژوهشی در جدول شماره 

 است. شده

 
 مقاله یافت شد 548تعداد  شناسایی مقاالت )بر اساس عنوان و چكيده( 

 مقاله انتخاب شدند 42با بررسی عنوان و چكيده، تعداد  غربالگری مرحله اول )بر اساس متن کامل مقاله(

 مقاله در نهایت مورد تأیيد قرار گرفت 25با بررسی متن کامل مقاالت، تعداد  غربالگری مرحله دوم )بر اساس معيارهای ورود و خروج(
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 . مشخصات مطالعات و نتايج حاصل از بررسي آنها1جدول  
نام نویسنده/ 

 نویسندگان
 عنوان

سال 

 انتشار
 نتایج حجم نمونه

Homayan  و

 (55)همكاران 

فيزیكی و وضعيتی اختالالت اسكلتی عوامل تعيين کننده 

 عضالنی در ميان متخصصان بهداشت دندان -
 دندانپزشک 522 2825

 (% 3/38) در مقایسه با مردان( % 4/25) زنان

بيشتر تحت تأثير قرار گرفتند. عالوه بر این، 

شكایت  %( 0/32از درد گردن ) بيشتر افراد

 داشتند

Sidra و همكاران 

(3) 

عضالنی گردن و اندام فوقانی  -فراوانی اختالالت اسكلتی 

 پزشكان در دندان
2828 

 دندانپزشک 532

مرد و  22 -

 زن 558

%( از  45) نفر 552پزشک،  دندان 532از 

عضالنی رنج می بردند.  -اختالالت اسكلتی 

%( و  5/28ترین منطقه آسيب دیده ) شانه شایع

و  %( 2/3%(، آرنج ) 5/22) پس از آن گردن

 باشد %( می 5/22بازو )

Olilendorf  و

 (52) همكاران

پزشكان  عضالنی در بين دندان -شيوع اختالالت اسكلتی 

 پزشكی در آلمان و دانشجویان دندان
2828 

دندانپزشک  428

و دانشجو 

 دندانپزشكی

اختالالت پزشكان به طور مكرر از  دندان

 نواحیبرند.  رنج میعضالنی  –اسكلتی 

ها  %(، شانه 4/42دیده بدن شامل گردن ) آسيب

 %( 5/22%( و کمر ) 0/25)

Tariq و همكاران 

(0) 

های زندگی  شيوع گردن درد و تأثيرات آن بر فعاليت

 پزشكان شاغل روزمره در بين دندان
 دندانپزشک 28 2828

پزشكان از درد گردن رنج  % از دندان 32

 آنان گردن درد نداشتند % 20بردند و  می

Yazdanian  و

 (52) همكاران

ی و وضعيت عضالن -ارزیابی شيوع اختالالت اسكلتی

پزشكی  پزشكان یک کلينيک دندان سچر حين کار دنداناپ

 وابسته به یک دانشگاه نظامی در شهر تهران

 پزشک دندان 33 2850

بيشترین ميزان شيوع درد و ناراحتی اسكلتی 

ماه گذشته  52عضالنی در نواحی مختلف طی 

 مشاهده شد %( 33در ناحيه گردن )

ArtenraJose  و

 (54) همكاران

عضالنی و درك شرایط کار: بررسی  -اختالالت اسكلتی 

 پزشكان برزیل دندان
2854 

284 

پزشک که  دندان

های  در کلينيک

بهداشت عمومی 

 کردند کار می

%( از  4/05) پزشكان ز نيمی از دندانبيش ا

 عضالنی به ویژه درد گردن - اختالالت اسكلتی

ستون  بخش تحتانی ها و درد به دنبال آن شانه

 فقرات را گزارش کردند

JaliliNasab  و

 (52) همكاران

عضالنی و عوامل  - بررسی شيوع اختالالت اسكلتی

 پزشكان عمومی قزوین مرتبط با آن در دندان
2854 

نفر  28

پزشک  دندان

عمومی شهر 

 قزوین

زن، بيشترین شيوع ناراحتی  % 20مرد و  % 32

اختالل در %( و همچنين  32) در ناحيه گردن

%( بيشترین  24کار روزانه بر اثر درد گردن )

 فراوانی را داشت

Khan  و همكاران

(53) 

در بين  عضالنی مرتبط با کار -شيوع اختالالت اسكلتی 

 پزشكان دندان
2854 

دندانپزشک  28

 24زن،  23)

 مرد(

عالئم بالينی اصلی آنها دردی است که اغلب در 

%( و اندام  58%(، شانه ) 53ناحيه گردن )

 شود %( احساس می 02فوقانی )

Phedy و همكاران 

(4) 

مل مرتبط با آن شيوع اختالالت اسكلتی عضالنی  و عوا

 پزشكان جوان در اندونزی در بين دندان
2853 

245 

 پزشک دندان

و کمر ستون فقرات  بخش فوقانیگردن، 

بودند که به ترتيب با شيوع  نواحیترین  شایع

 % درگير بودند 4/28% و  %4/22،  4/22

Nedri و همكاران 

(54) 

و ميزان ناراحتی  النیبررسی شيوع اختااللت اسكلتی عض

پزشكان با استفاده از مقياس آنالوگ  بدن در بين دندان

 ریبص

2852 
نفر  528

 دندانپزشک

بازو و پایين کمر به  - نواحی گردن، شانه

به ترتيب  درصد 2/24و  2/42و  28ترتيب با 

 بيشترین اختالالت را داشتند

     

     

و رفيع منش 

 (24) همكاران

 -عضالنی  اختالالتای در مورد وضعيت کار و  مطالعه

 پزشكان عضالنی در دندان
 دندانپزشک 32 2852

ها،  درصد برای شانه 3/20درصد گردن،  5/42

ای مچ درصد بر 0/44درصد برای کمر و  2/40

 دست

و  ابراهيميان

  (22) همكاران

ارزیابی ارگونوميكی ریسک فاکتورهای اختالالت اسكلتی 

كان استان خراسان شمالی به روش پزش عضالنی دندان –
REBA 

2852 

پزشک  دندان 38

استان خراسان 

 شمالی

پزشكان  نتایج نشان داد ميانگين سنی دندان

 52سال و ميانگين سابقه کار آنها حدود  45

های  ميزان شيوع درد و ناراحتی سال بود.

عضالنی در نواحی مختلف  –دستگاه اسكلتی 

 24ه گردن )ماه گذشته در ناحي 52بدن طی 

 %( 22دست )و  %( 28آرنج )، %( 48شانه )، %(

 بودند

عسكری پور و 
نفر از  40 لتی و عوامل خطراسك -بررسی اختالالت عضالنی

عضالنی در افراد  -اسكلتی اختالالتشيوع 

درصد،  20مورد پژوهش به ترتيب در گردن 
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Rafie و همكاران 

(50) 

عضالنی اندام فوقانی در  -شيوع اختالالت اسكلتی 

 پزشكان: عالئم و عوامل خطر دندان
2852 

انپزشک دند 528

 43مرد و  04)

 زن(

اکثر دردهای اسكلتی عضالنی در ناحيه گردن 

درصد(، کمر  0/42درصد( و شانه ) 5/22)

 کمر(، و درصد 2/24(، مچ دست )درصد 2/25)

 ( بوددرصد 2/22)

Moodley (55) 
عضالنی در ميان  -شيوع اختالالت اسكلتی 

 پزشكان دندان
 دندانپزشک 585 2852

 2/50(، و شانه )درصد 2/50درد در گردن )

 2/22بيش از نيمی ) ( گزارش شده است.درصد

درد  درصد 2/40( درد شدید گردن و درصد

 خفيف و متوسط کمر گزارش کردند

Aljanakh  و

 (28) همكاران

پزشكان  عضالنی در بين دندان -شيوع اختالالت اسكلتی 

 در عربستان سعودی
 دندانپزشک 22 2852

( درصد 33بيشترین نواحی تحت تأثير گردن )

 (درصد 2/42ها ) و شانه

Rabiei  و

 (25) همكاران
 دندانپزشک 52 2852 پزشكان عضالنی در دندان -اختالالت اسكلتی 

نقاط دردناك بدن به شرح زیر است: گردن 

(، و شانه و درصد 0/22) کمر(، درصد 4/42)

 (درصد 22مچ دست )

Khayati  و

  (22) همكاران

کننده گردن درد در بينی  پيش عوامل  بررسی

 پزشكان دندان
2854 

نفر از  45

پزشكان  دندان

شاغل در دو 

 مرکز

پزشكی  دندان

 تهران شهر

 بر اساس نتایج بيشترین درد در ناحيه گردن

 5/24نفر ) 48است. همچنين  %( بوده 3/33)

پزشكان دچار وضعيت سر جلو آمده  از دندان (%

 بودند

Koosha  و

   (22) انهمكار

عضالنی و عوامل مرتبط با آن  -اسكلتی اختالالتبررسی 

های  درکلينيک REBAپزشكان به روش  در دندان

 های دندانپزشكی تهران تخصصی وابسته به دانشكده

2854 
588 

 پزشک دندان

های حاصل از پرسشنامه نوردیک،  یافته

عضالنی مربوط به  -اسكلتی اختالالتبيشترین 

و پس از آن به ترتيب ناحيه کمر  %( 38گردن )

%(  43) ای ستون فقرات سينهو  %( 20)

 باشد می

Rafeemanesh 
 (24) و همكاران

 -عضالنی  اختالالتای در مورد وضعيت کار و  مطالعه

 پزشكان عضالنی در دندان
 دندانپزشک 32 2852

ها،  هدرصد برای شان 3/20درصد گردن،  5/42

درصد برای مچ  0/44درصد برای کمر و  2/40

 دست

Ebrahimian  و

  (22) همكاران

رهای اختالالت اسكلتی ارزیابی ارگونوميكی ریسک فاکتو

پزشكان استان خراسان شمالی به روش  عضالنی دندان –
REBA 

2852 

پزشک  دندان 38

استان خراسان 

 شمالی

پزشكان  نتایج نشان داد ميانگين سنی دندان

 52سال و ميانگين سابقه کار آنها حدود  45

های  ميزان شيوع درد و ناراحتی سال بود.

نواحی مختلف عضالنی در  –دستگاه اسكلتی 

 24ماه گذشته در ناحيه گردن ) 52بدن طی 

 %( 22دست )و  %( 28آرنج )، %( 48شانه )، %(

 بودند

Askaripoor  و

  (23) همكاران

 اسكلتی و عوامل خطر -بررسی اختالالت عضالنی

پزشكان شهرستان سمنان و  ارگونوميكی در بين دندان

 ارائه راهكارهای کنترلی

2852 

نفر از  40

پزشكان  دندان

 شهر سمنان

عضالنی در افراد  -اسكلتی اختالالتشيوع 

درصد،  20مورد پژوهش به ترتيب در گردن 

 24درصد، شانه  43مر درصد، ک 24مچ دست 

 درصد بود 4درصد و پا 

.Saxena  و

 (24) همكاران

کار در بين  عضالنی مرتبط با -درد اسكلتی 

پزشكان در مادیا پرادش، هند: شيوع، عوامل خطر  دندان

 مرتبط و اقدامات پيشگيرانه

2852 
252 

 پزشک دندان

 درصد 5/02شرکت کننده،  252از مجموع 

ماه  52عضالنی در -حداقل یک درد اسكلتی

درصد( و  54/25گردن درد ) .اند گذشته داشته

 درصد( بود 04/54درد مچ دست )

 چمانی

 (20) و همكاران

پزشكان  عضالنی در بين دندان -شيوع اختالالت اسكلتی 

 کرمان، ایران
2852 

558 

 پزشک دندان
 

 و همكارانلين 

(25) 

بين  عضالنی در -اسكلتی  اختالالتشيوع و عوامل خطر 

 پزشكان تایوانی دندان
2852 

دندانپزشک  554

 25مرد و  543)

جراح و  22 زن(

 پزشک دندان 22

دهندگان در سال قبل از  بيش از نيمی از پاسخ

 42(، گردن )درصد 42ها ) بررسی عالئم شانه

 اند. ( را تجربه کردهدرصد 33( و کمر )درصد

 چوبينه و همكاران

(28)  

به سچر اعضالنی و ارزیابی پ -شيوع اختالالت اسكلتی

پزشكان عمومی شيراز در سال  در دندان RULAروش 

5205 

2852 
525 

 پزشک دندان

ماه گذشته، به ترتيب  52ترین عالیم در  شایع

ها  %(، شانه 3/32نفر معادل ) 582در گردن 

نفر برابر با  43 کمر%(،  28نفر برابر ) 08

 %( 4/25نفر معادل ) 32%(، مچ دست  2/44)
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Chamani,و همكاران 

(20) 

پزشكان کرمان،  عضالنی در بين دندان -شيوع اختالالت اسكلتی 

 ایران
 پزشک دندان 558 2852

پزشكان گزارش  درصد از دندان 4/43عالئم گردن در 

 52عالئم مچ دست، کمر و شانه در طی  است. شده

و  0/20، 0/22پزشكان  ماه گذشته در بين دندان

 درصد بود 2/24

Tzu-HsienLin  و

 (25) همكاران

عضالنی در بين  -اسكلتی  اختالالتشيوع و عوامل خطر 

 پزشكان تایوانی دندان
2852 

دندانپزشک  554

 25مرد و  543)

جراح و  22 زن(

 پزشک دندان 22

دهندگان در سال قبل از  بيش از نيمی از پاسخ

( صددر 42(، گردن )درصد 42ها ) بررسی عالئم شانه

 اند. ( را تجربه کردهدرصد 33و کمر )

Choobineh و همكاران 

(28)  

سچر به روش اعضالنی و ارزیابی پ -شيوع اختالالت اسكلتی

RULA 5205پزشكان عمومی شيراز در سال  در دندان 
 پزشک دندان 525 2852

ماه گذشته، به ترتيب در  52ترین عالیم در  شایع

نفر  08ها  %(، شانه 3/32نفر معادل ) 582گردن 

%(، مچ  2/44نفر برابر با ) 43 کمر%(،  28برابر )

 %( 4/25نفر معادل ) 32دست 

Hayes  (25)و همكاران 

 

عضالنی در بين  -بررسی سيستماتيک اختالالت اسكلتی 

 پزشكی متخصصان دندان
2885 

ه نسخ 22بررسی 

 خطی مناسب

پزشكان ستون فقرات  ترین مناطق درد در دندان شایع

 02تا  0/55درصد( و گردن ) 5/38تا  2/23پشتی )

درصد( است، درحالی که مناطق دست و مچ دست 

 3/25–38پزشكان ) بيشترین شيوع را در ميان دندان

 درصد( نشان داده شده است

Leggat  (22)و همكاران 

 

پزشكان در  که توسط دندان  عضالنی-اختالالت اسكلتی

 کوئينزلند، استراليا گزارش شده است
 پزشک دندان 202 2883

 52عضالنی در طی  -شایعترین اختالالت اسكلتی 

درصد(، کمر  2/24ماه گذشته از ناحيه گردن )

گزارش شده  درصد( 2/22درصد( و شانه ) 4/22)

 است

Nasl Seraji  همكاران و

(22) 
 

های  های کاری شاغلين حرفه ارزیابی ارگونوميكی وضعيت

 (REBAان بيرجند به روش )پزشكی شهرست دندان
2882 

نفر  40

 پزشک دندان

 20%، شانه  32در این بررسی شيوع ناراحتی گردن 

های گردن،  %بود. شيوع ناراحتی 25% و مچ دست 

 شانه و مچ دست در زنان بيشتر از مردان بود

EZ Aldini 

Ardakani  و همكاران

(24) 
 

 2884 پزشكان شهر یزد بررسی مشكالت اسكلتی عضالنی در دندان

نفر از  48

پزشكان شهر  دندان

 یزد

پزشكان حداقل یكی از مشكالت  % از دندان 3/05

به گردن  عضالنی را دارا بودند. ميزان ابتال-اسكلتی

%، درد ستون فقرات  0/24%، درد دست  5/44درد 

 % بود 25/55% و درد شانه  2/22پشتی و کمری 

Pourabbas  و همكاران

(22) 
 

عضالنی -بررسی شيوع و عوامل خطرزا در ایجاد دردهای اسكلتی

 پزشكان شاغل شهر تبریز در دندان
 پزشک دندان 54 2884

ترین عالمت درد در مردان ناحيه  طور کلی شایع به

 5/22درصد( و پس از آن کمر درد ) 3/33گردن )

درصد( و  4/38درصد( و در زنان درد ناحيه گردن )

قرار داشت. در این مطالعه درصد(  28مچ دست )

عالیم موجود ارتباط آماری معناداری با مدت اشتغال 

به کار در طول هفته و دست غالب نشان ندادند. 

درصد موارد در اثر بروز 2/55همچنين مجموعا 

مشكالت اسكلتی عضالنی مجبور به ترك موقت کار 

درصد( بيشتر از مردان  4/02شده بودند. زنان )

ز مشكالت اسكلتی عضالنی رنج درصد( ا 2/32)

 برند می

Dehghan   همكاران و

(23) 
 

 2882 پزشكان عضالنی در دندان -بررسی شيوع اختالالت اسكلتی
دندانپزشک  55

 زن( 22مرد( ) 33)

ميزان شيوع دردهای اسكلتی عضالنی بدین ترتيب 

درصد،  2/24درصد، درد پشت  5/25بود: گردن درد 

درصد، درد مچ  2/20درصد، سردرد  4/45درد شانه 

درصد. بسياری از این افراد همزمان از  4/20دست 

 بردند دو ضایعه عضالنی یا بيشتر رنج می

 



 02   پزشكان عضالنی ستون فقرات گردنی و اندام فوقانی دندان -بررسی اختالالت اسكلتی 

 

 45/پياپی 5485  بهار     /اول   /شماره  نوزدهم شكی/دوره مجله تحقيق در علوم دندانپز 

 
 

 

ها و معيارهای ورود و خروج برای  پس از تعيين کليدواژه

مقاله  25بررسی مقاالت و انجام غربالگری آنها، در نهایت 

ها  جهت بررسی در مطالعه حاضر گزارش شد. پس از بررسی

ها، مقاالتی یافت شد که تنوع بسيار زیادی از  و غربالگری

شدند. بيشتر  را شامل میلحاظ بازه زمانی تا حجم نمونه 

 –مطالعات از ابزار پرسشنامه، به ویژه پرسشنامه نوردیک 

عضالنی، استفاده  -پرسشنامه خودارزیابی اختالالت اسكلتی 

کرده بودند. بيشتر مطالعات ناحيه گردن را به عنوان 

 ترین نواحی دچار اختالل و درد گزارش  شایع

. دو مطالعه نيز ناحيه شانه را (23-022 028 20-055 00 4)کرده بودند 

یک مطالعه  .(025 3)به عنوان نواحی شایع گزارش کرده بودند 

هم ناحيه ستون فقرات پشتی را به عنوان نواحی شایع 

 . (25) گزارش کرده بود

 28تعداد زیادی از مقاالت نيز گزارش کردند در حدود 

عضالنی  اسكلتیپزشكان از اختالالت  درصد یا بيشتر، دندان

همچنين برخی  .(025 28-053 054 052 055 00 3)برند  رنج می

ماه گذشته  52گزارشات نشان دادند که حداقل در 

مورد بررسی تحقيقاتشان از یک یا دو مورد  پزشكان دندان

و نيز این دردها و  (022 028 020 024 52)برند  اختالل رنج می

های  پزشكان را به صورت موقت از فعاليت اختالالت دندان

. در برخی مطالعات نيز گزارش (022 52)کند  روزمره دور می

عضالنی شد زنان بيشتر از مردان دچار اختالالت اسكلتی 

  .(022 052 55)شوند  می

 

 بحث

شود، پس از بررسی  میمشاهده  5 طور که در جدول همان

مطالعات صورت گرفته در خصوص پاسچر و شيوع اختالالت 

پزشكان در مطالعات مشاهده شده،  اسكلتی عضالنی در دندان

گردن و دردهای ناشی از  بيشتر مطالعات اختالالت ناحيه

های غلط و پاسچر ضعيف این ناحيه را به عنوان  وضعيت

گزارشات در بيشتر ترین نواحی گزارش دادند. مطابق  شایع

شوند  شكان به بيش از یک اختالل دچار میمطالعات، دندانپز

بيشتر آنها اختالالت گردن و در ناشی  دکه در این صورت در

تالالت مشاهده شده است. از آن به عنوان یكی از اخ

پزشكان ایرانی  همچنين بيشتر مطالعات در جمعيت دندان

عضالنی در  –دهد اختالالت اسكلتی  یافت شد که نشان می

های انجام شده  رغم پژوهش پزشكان ایرانی علی ميان دندان

 شود.  کماکان به عنوان یک چالش در نظر گرفته می

 گذشتهماه  52در که گزارش شده بود های  بررسی بيشتردر 

های اسكلتی  پزشكان از آسيب دندان بيشترها  از انجام بررسی

های  آسيب بيشتراند. طبق گزارشات  برده عضالنی رنج می

 اسكلتی عضالنی در باالتنه به نواحی گردن، شانه، آرنج و مچ

اختالالت و دردهای ناحيه ستون  مرتبط بوده است. دست

، پزشكان ایرانی دارد ر بين دندانشيوع باالیی د یگردن فقرات

که به همين منظور بيشتر مطالعات یافت شده نيز در 

جمعيت دندان پزشكان ایرانی بود. همچنين نشان داده شده 

پزشكان با تجربه کاری زیاد، بيشتر در معرض  که دندان

پزشكان با  عضالنی نسبت به دندان –اختالالت اسكلتی 

ن مسئله به احتمال زیاد به سابقه کمتر هستند. توضيح ای

مدت در نتيجه فعاليت عضالنی  بار استاتيكی طوالنیدليل 

 یا ذوزنقه  پستانی-چنبری-جناغیپایدار در عضالت 

یک عامل اوليه اصلی درد گردن در بين  باشد کهمی 

از طرفی مطالعات دیگری نيز وجود . (28)استپزشكان  دندان

گزارش شده است. در  دارد که مطابق با برخی مطالعات قبلی

پزشكان تایلندی نشان داد  همين راستا، تحقيقات از دندان

پزشكان با تجربه کم نسبت به همتایان با تجربه  که دندان

عضالنی رنج  -بيشتر خود، بيشتر از دردهای اسكلتی 

پزشكان با  تمالی این بود که دندانبرند. توضيحات اح می

عضالنی  -تجربه بيشتر برای جلوگيری از مشكالت اسكلتی 

در مقایسه با افراد با تجربه کمتر، احتماال  در تنظيم موقعيت 

 .(28)کنند  های خود بهتر عمل می کار و تكنيک
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، و (52)و همكاران  Ohlendorfدر گزارشاتی که در مقاالت 

Homayun  شيوع اختالالت در  دیده شد،  (55)و همكاران

در مقابل مقاله  گردید، ز مردان گزارش زنان را بيشتر ا

Tariq  از جمله (0)و همكاران این مورد را رد کرده است .

اختالالت  توان در باال بردن خطر ابتال زنان به مواردی که می

اره کرد این است که اصوال  ادراك درد در اش اسكلتی عضالنی

باشد، همچنين عوامل  بين زنان و مردان متفاوت می

فرهنگی، اجتماعی و بيولوژیكی نيز در زنان و مردان متفاوت 

است. عالوه بر این سيستم اسكلتی عضالنی در زنان و مردان 

طوری که سيستم اسكلتی عضالنی زنان  باشد به متفاوت می

فقط دو سوم نيرو را نسبت به مردان اعمال کند؛  تواند می

بنابراین، ثبات بدن و جبران فشار فيزیكی مرتبط با ارائه 

  .(52)برای زنان دشوارتر است  درمان های دندانپزشكی

به  به روشی نامطلوب ستون فقراتخم شدن یا پيچاندن 

وضعيت غلط و ، ادامه کار در ویژه ناحيه ستون فقرات گردنی

و همچنين  ،(54)در مدت زمان طوالنی  آسيب همراه با درد و

تشدید  عواملترین  رایج که یكی از مدت نشستن طوالنی

مشاهده های غلط  از جمله وضعيت باشد، اختالالت می کننده

 گزارش شده رابطه .(4)باشند  پزشكان می شده در دندان

 داری بين درد اسكلتی عضالنی و ساعات کار روزانه وامعن

پزشک  مشاهده شده توسط دندان تعداد بيماران همچنين

گزارش شده است که شيوع مطالعه ای  .(50)وجود دارد 

در گردن با افزایش تعداد روزهای کاری در هفته  اختالالت

ی های کار و شيوه غلط. وضعيت ایستا و (25) یابد افزایش می

را در عضالنی  - اسكلتی بروز اختالالت نامطلوب،

پزشكانی که  دندان. (3) دهد پزشكان افزایش می دندان

دقيقه در فواصل کارشان  58د دواستراحت منظمی در ح

 .(23) دهند دارند عالیم کمتری از خود نشان می

پزشكی  متاسفانه مطالعات کمی در رابطه با تجهيزات دندان

که ابزار و تجهيزات  یا محيط ارگونوميک وجود دارد در حالی

تواند یكی از عوامل ایجاد اختالالت اسكلتی  محيط نيز می

تالالت اسكلتی هایی در بروز اخ عضالنی باشند. تفاوت

های مختلف کار،  عضالنی وجود دارد که به دليل وضعيت

های غير مستقيم کار یا  تنظيمات یا عادات )استفاده از المپ

پزشک و یا  جراحی، تنظيم بهينه وضعيت بيمار و دندان

های منظم(، آموزش و آگاهی از سيستم اسكلتی  استراحت

 .(52)ی باشد پزشك عضالنی یا همكاری با دستياران دندان

بنابراین، خصوصيات شخصی و شغلی باید بيشتر مورد توجه 

 قرار گيرند. 

اختالالت اسكلتی عضالنی عمدتا  به دليل حرکات و یا 

دهند، که به  های با تكرارهای طوالنی مدت رخ می وضعيت

های مختلف بروز پيدا  دليل کارهای بدنی در وضعيت

ساختاری،  عواملت تأثير وضعيت بدنی فرد تح. (24)کنند  می

فيزیولوژیكی، روانشناختی، پاتولوژیكی، محيطی، اجتماعی، 

و همكاران   Sahrmannباشد.فرهنگی، عاطفی و تكاملی می

ز وضعيت بدنی پایدار و حرکات تكراری به عنوان دو مورد از 

هایی یاد کرده است که از طریق سازگاری در  القاء کننده

های کوچک و به اسكلتی، آسيب -عضالنی -های عصبیبافت

های بدن را در پی های بزرگ در بافتدنبال آن آسيب

د داشت و در نهایت موجب بروز اختالل در ناحيه نخواه

وضعيت نامناسب یكی از مهمترین  (20)درگير خواهند شد

ل خطر برای ایجاد اختالالت اسكلتی عضالنی در عوام

مدت  شود، زیرا کار طوالنی پزشكان در نظر گرفته می دندان

در وضعيت ثابت باعث ایجاد فشار بر عضالت و ایجاد سفتی 

های ثابت یا همراه با پاسچر نامناسب  شود. حالت عضالت می

شود که  مدت منجر به انقباض عضالنی پایدار می طوالنی

شود که فرد را مستعد ابتال به  ر به سفتی عضالنی میمنج

 .(3)کند  انواع اختالالت اسكلتی عضالنی می

های  ها یا وضعيت كرار وضعيتاختالالت پاسچرال در نتيجه ت

تواند به سطوح  های طوالنی است که می ثابت شده برای دوره
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 قرار گرفتن. (5)ها آسيب برساند  مفصلی، عضالت یا تاندون

منجر به سفت  تواند در یک وضعيت برای مدت طوالنی می

شدن عضالت آگونيست و ضعيف شدن عضالت آنتاگونيست 

های  شود. پيامدهای این عدم تعادل عضالنی وضعيت

مختلفی از انواع اختالالت پاسچرال همچون سر به جلو، 

شود  ها و غيره می ای، لگن مایل، گرد شدن شانه کيفوز سينه
تراکم  کوتاهیافزایش درد، کاهش قدرت عضالنی،  .(5)

ها و حتی کاهش  ها، کاهش قد، کاهش تحرك دنده مهره

عملكرد تنفسی، ضعف ستون فقرات کمری و اندام تحتانی از 

جمله عوارضی هستند که منجر به بروز اختالالت اسكلتی 

 .(25)شوند  عضالنی می

 

 :گيری نتيجه

عضالنی در  –به نظر می رسد شایع ترین اختالالت اسكلتی 

دندانپزشكان ناحيه گردن بوده و حدود نيمی از دندانپزشكان 

ناحيه گردن بوده و حدود نيمی از دندانپزشكان از اختالالت 

نج می برند. شيوع این امر در زنان بيش از مردان مربوط ر

بوده و افزایش ساعات کاری ارتباط مستقيم با بروز اختالالت 

 اسكلتی اندام فوقانی دارد. -عضالتی

References: 
1.Kiruthika S, Rekha K, Preethy G, M A. Prevalence of 

Postural Dysfunction among Female College Students-A 

Qualitative Analysis. Biology and Medicine. 

2018;10(1):1-3. 

2.Mörl F, I B. Lumbar posture and muscular activity 

while sitting during office work. Journal of 

Electromyography and Kinesiology. 2013;23(2):362-8. 

3.Yang X, Zhao X, Tian X, B X. Effects of environment 

and posture on the concentration and achievement of 

students in mobile learning. Interactive Learning 

Environments. 2020;1:1-14. 

4.Minoo D, Nasser B, S M. Prevalence and causes of 

postural deformities in upper and lower extremities 

among 9-18 years old school female in Golestan 

province. European Journal of Experimental Biology. 

2013;3(6):115-21. 

5.Goncharova N, Kashuba V, Tkachova A, Khabinets T, 

Kostiuchenko O, M P. Correction of postural disorders of 

mature age women in the process of aqua fitness taking 

into account the body type. Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo 

Vihovannâ. 2020;20(3):127-36. 

6.Sidra Sarwar, Sarah Khalid, Tahir Mahmood, Hadeeq 

Jabeen, Imran S. Frequency of Neck and Upper 

Extremity Musculoskeletal Disorders in Dentists. J 

Islamabad Med Dental Coll. 2020;9(3):207-11. 

7.Phedy P, L G. Prevalence and Associated Factors of 

Musculoskeletal Disorders among Young Dentists in 

Indonesia. Malaysian orthopaedic journal. 2016;10(2):1-

5. 

8.Tariq F, Kashif M, Mehmood A, A Q. Prevalence of 

Neck Pain and its effects on activities of daily living 

among dentists working in Faisalabad.rehman. J health 

Sci. 2020;2(1):10-3. 

9.Pivotto L R, Candotti C T, Sedrez J A, Schmit E F D, 

Costa L M R D, F LJ. Effects of pilates method on the 

posture, postural habits, and neck and back pain of 

women with temporomandibular dysfunction: A 

randomized clinical trial. International Journal of Spine 

Research Los Angeles. 2020;2(1):014-22. 

10.Sygit K, Kollataj W, Gozdziewska M, Sygit M, 

Kollataj B, D KI. Lifestyle as an important factor in 

control of overweight and obesity among schoolchildren 

from the rural environment. Annals of Agricultural and 

Environmental Medicine. 2012;19(3). 

11.Arsalan Humayun, Parveen Imdad Memon, Aneela 

Atta Ur Rahman, Fahad Jibran Siyal, Muhammad Ilyas 

Siddiqui, Pirzad S. Physical & Postural Determinants of 

Musculoskeletal Disorders among Dental Healthcare 

Professionals. JPRI. 2021;33(16):37-41. 

 



 

 دکتر پریسا صادقی و همكاران                                                                                                                                   03 

 45/پياپی 5485  بهار     /اول   /شماره  نوزدهم مجله تحقيق در علوم دندانپزشكی/دوره  

 

 
 

 

 12.Ohlendorf D, Naser A, Haas Y, Haenel J, 

Fraeulin L, Holzgreve F, et al. Prevalence of 

Musculoskeletal Disorders among Dentists and 

Dental Students in Germany. International Journal 

of Environmental Research and Public Health. 

2020;17(23). 

13.Yazdanian M, Moradi K, Sobhani V, Akbari 

H, Kazemipour M, Shamsoddini A, et al. 

Assessing the Prevalence of Musculoskeletal 

Disorders and Posture Conditions during Work 

Time of Dentists in a Dentistry Clinic affiliated to 

a Military College in Tehran in 2017. J Mil Med. 

2018;20(2):222-30. [Persian] 

14.Artênio José Ísper Garbin, Gabriella Barreto 

Soares, Renato Moreira Arcieri, Cléa Adas Saliba 

Garbin, Siqueira CE. Musculoskeletal disorders 

and perception of working conditions: a survey of 

brazilian dentists in SA~O Paulo. JOMEH 

2017;30(3). 

15.Jalili Nasab A, Azmoodeh F, Alipour M, 

Ansari S, S V. Investigation the prevalence of 

musculoskeletal disorders and its related factors in 

general dentists of Qazvin in 2016. J Res Dent 

Sci. 2018;14(4):220-7. [Persian] 

16.Khan R, Ahmad F, S MM. Prevalence of work 

related musculoskeletal disorders (MSD) among 

dentists. International Journal of Contemporary 

Medical Research. 2017;4(5):1208-11. 

17.Nadri H, Nadri A, Rohani B, Fasih Ramandi F, 

Amin Sobhani M, I N. Assessment of 

musculoskeletal disorders prevalence and body 

discomfort among dentists by visual analog 

discomfort scale. Journal of Mashhad Dental 

School. 2015;39(4):363-72. 

18.Rafie F, Zamani Jam A, Shahravan A, Raoof 

M, A E. Prevalence of upper extremity 

musculoskeletal disorders in dentists: symptoms 

and risk factors. Journal of environmental and 

public health. 2015. 

19.Moodley R, S N. The prevalence of 

musculoskeletal disorders among dentists in 

KwaZulu-Natal. South African Dental Journal. 

2015;70(3):98-103. 

20.Aljanakh M, Shaikh S, Siddiqui A A, Al-

Mansour M, S HS. Prevalence of musculoskeletal 

disorders among dentists in the Hail Region of 

Saudi Arabia. Annals of Saudi medicine. 

2015;35(6):456-61. 
 

21.Rabiei M, Shakiba M, Dehgan-Shahreza H, M 

T. Musculoskeletal Disorders in Dentists. Int J 

Occup Hyg. 2015;4(1):36-40. 

22.Khayati F, Nasr Esfahani M, Firoozeh M, 

Kavoosi A, M S. Predictive factors of neck pain in 

dentists. Iran J Ergon. 2014;2(3):24-32. [Persian] 

23.Koosha S, Bidgoli M K, Raouf A, R E. 

Investigation of musculoskeletal disorders and its 

related factors in dentists by REBA method among 

dental clinics faculties in Tehran in 2014. jdm. 

2014;29(2):116-28. [Persian] 

24.Rafeemanesh E, Jafari Z, Kashani F O, F R. A 

study on job postures and musculoskeletal illnesses 

in dentists. International journal of occupational 

medicine and environmental health. 

2013;26(4):615-20. 

25.Ebrahimian H, Hokmabadi R, E S. Evaluation 

of Ergonomic Postures of dental Professions by 

Rapid Entire Body Assessment (REBA) in North 

Khorasan, Iran. Journal of North Khorasan 

University of Medical Sciences. 2014;5:961-7. 
[Persian] 
26.Askaripoor T, Kermani A, Jandaghi J, F F. 

Survey of musculoskeletal disorders and 

ergonomic risk factors among dentists and 

providing control measures in Semnan. Journal of 

health and hygiene. 2013;4(3):241-8. [Persian] 

27.Saxena P, Gupta S K, Jain S, D J. Work-related 

musculoskeletal pain among dentists in Madhya 

Pradesh, India: prevalence, associated risk factors, 

and preventive measures. Asia Pacific Journal of 

Public Health. 2013;26(3):304-9. 

28.Goli Chamani, Mohammad Reza Zarei, Akram 

Momenzadeh, Hosein Safizadeh, Maryam Rad, 

Alahyari A. Prevalence of Musculoskeletal 

Disorders among Dentists in Kerman, Iran. Journal 

of Musculoskeletal Pain. 2012;1(1):1-7. 

29.Tzu-HsienLin, Yen ChunLiu, Tien-YuHsieh, 

Feng-YingHsiao, Yi-ChenLai, Chin-ShunChang. 

Prevalence of and risk factors for musculoskeletal 

complaints among Taiwanese dentists. Journal of 

Dental Sciences. 2012;7(1):65-71. 

30.Choobineh A R, Soleimani E, Daneshmandi H, 

Mohamadbeigi A, K I. Prevalence of 

musculoskeletal disorders and posture analysis 

using RULA method in Shiraz general dentists in 

2010. The Journal of Islamic Dental Association of 

IRAN (JIDA). 2012;24(4):310-7. [Persian] 

 
 



 04   پزشكان عضالنی ستون فقرات گردنی و اندام فوقانی دندان -بررسی اختالالت اسكلتی 

 

 45/پياپی 5485  بهار     /اول   /شماره  نوزدهم شكی/دوره مجله تحقيق در علوم دندانپز 

 
 

 

31.Hayes M, Cockrell D, D S. A systematic review of 

musculoskeletal disorders among dental 

professionals. International journal of dental hygiene. 

2009;7(3):159-65. 

32.Leggat P, D S. Musculoskeletal disorders 

self‐reported by dentists in Queensland, Australia. 

Australian dental journal. 2006;51(4):324-7. 

33.Nasl Seraji J, Shahtaheri S J A D, Golbabaei F, 

Ghasemkhani M, H HM. Evaluation of ergonomic 

postures of dental professions by rapid entire body 

assessment (REBA), in Birjand, Iran. Journal of 

dental medicine. 2005;1(42):61-7. [Persian] 

34.EZ Aldini Ardakani F, Haerian Ardakani A, 

Akhavan Karbasi M H, H DTK. Assessment of 

musculoskeletal disorders prevalence among dentists. 

Journal of dental medicine. 2005;4(41):52-60. 
[Persian]  
35.Pourabbas R, Shakouri S K, R H. Prevalence and 

risk factors of musculoskeletal disorders among 

dentists in tabriz. Medical Journal of Tabriz 

University of Medical Sciences. 2004;38(64):34-9. 
[Persian] 
36.Dehghan Manshadi, Amiri, Rabiee. Prevalence of 

musculoskeletal pain among a group of Iranian 

dentists. Journal of Shahid Beheshti University 

School of Dentistry. 2003;21(2185-192). [Persian] 

37.Farhang Dehghan S, Fallah Madvari R, Akhlaghi 

Pirposhte E, Ebrahimi H R, L GFF. Anthropometric 

measurements and postural evaluation of Nurse's aide 

in Selected Hospitals of Shahid Beheshti University 

of Medical Sciences. Journal of Patient Safety and 

Quality Improvement. 2019;7(3):81-6. 

38.Sahrmann S, Azevedo D C, L VD. Diagnosis and 

treatment of movement system impairment 

syndromes. Brazilian journal of physical therapy. 

2017;21(6):391-9. 

39.Eftekhari M, Daneshmandi H, S P. Comparison of 

Postural Alignment of Osteopenic and Osteoporotic 

Women With Healthy Menopausal Women. Physical 

Treatments. 2021;11(1):31-44. 

 




